Hej Medlemmar!

Januari 2013

God fortsättning på det nya året. Jag hoppas att jul-, nyårs- och trettonhelgen har varit bra för er och
era fyrfotade Vänner. Just nyår är ju en helg då en del av våra Vänner kan må riktigt dåligt. Fördelen
med nyår är i alla fall att man vet om alla fyrverkerierna kring tolvslaget och kan därmed vara lite mer
förberedd med den rädda hunden. Värre är det under dagen och dagarna innan och efter när man är
ute och promenerar och det helt plötsligt bara far omkring fyrverkerier helt oförberett. Som tur är
har jag med alla hundar vi ägt varit lyckligt lottad att slippa se dem rädda för fyrverkerierna. Men det
kan ju också ändras med tiden vad de får för upplevelser, så det gäller att agera rätt …..
Nu börjar det dra ihop sig till årsmöte – den 12 februari. Valberedningen ligger i för fullt med sitt
arbete kring att få till en ny styrelse. Sektorerna skriver verksamhetsberättelser och
verksamhetsplaner och revisorerna ska gå igenom alla våra räkenskaper och förhoppningsvis också
kunna ge styrelsen full ansvarsfrihet.
Det har hänt mycket under året och utåt sett så tror jag att det har fungerat bra i den stora helheten.
Jag är själv inte så nöjd med min egen prestation under året i styrelsen. Min förhoppning var redan
från början att få en större öppenhet och tillit i klubben. Att kunna ta en liten gnutta ansvar och få till
engagemanget. Sånt arbete tycker jag startar i styrelsen som en förebild för att sedan kunna sprida
ringar på vattnet och få till en synergieffekt där engagemanget bara rullar på och sprider sig av sig
själv. Där tycker jag inte att jag har lyckats med min uppgift. Samtidigt så vet jag att det är en kort tid
att kunna få till en förändring, för där handlar det väldigt mycket om klubbens värdegrund och
förhållningssätt. Det har vi inte arbetat med under året, vilket jag trodde i min iver att vi åtminstone
skulle kunna börja arbeta med litegrann. Men det är mycket annat just för dagen som tagit av
styrelsetiden, att få löpande saker och ting att fungera som planer, städning, olika utbildningar och
tävlingar, utställningar, försäljning, PR och mycket, mycket mera – bara för att ha snurr i
verksamheten.
Jag vill än en gång tacka alla medlemmar som på något sätt hjälpt till med dessa sysslor under året.
Utan er hade vi inte varit var vi är idag. Jag vill också passa på att önska den nya styrelsen lycka till
med 2013 års arbete i klubben.
Ha det gott nu allesammans och ha ett riktigt bra hundår framför er.
Jag hoppas att så många som möjligt kommer till årsmötet. Vi ses där!
Hälsningar Katarina – ordförande

